
Zápis z 10. jednání Místního výboru místní části Kozlovice

ze dne 11. Ledna 2016

Místo konání: Kozlovice
Přítomni: Jolana Čechová

Martin Jemelka
Jiří Prchal

Omluveni: Lenka Židlíková
Alena Vyplelová

Hosté:

Program jednání:
1. Úvod
2. bod
3. bod
4. bod
5. bod
6. Různé, dotazy
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1 Informace z výboru pro MČ

 MV Kozlovice vytipoval v katastru obce Kozlovice městské pozemky, které požaduje 
revitalizovat nebo na nich provést náhradní nebo novou výsadbu. Seznam pozemků 
byl zaslán na MU již v loňském roce. Co se týká pozemků, které nejsou v majetku 
města, tak požadujeme, aby příslušný odbor vytipoval pozemky na revitalizaci a 
potom nám určil, co a kde máme vysázet. Vysázení dle pokynů odborníků provedou 
myslivci zdarma. Odmítáme tyto pozemky určovat sami, protože nevíme, jaká 
vlastnická práva tam platí. (Např. dle katastru je pozemek Povodí Moravy, a to ho 
dále někomu pronajímá nebo s ním má jiné záměry.) Také nevíme, jaká pravidla pro 
výsadbu na těchto pozemcích platí.(vzdálenost, ochranné pásmo atd.)

 Bereme na vědomí informaci, že kytice pro jubilanty z MČ bude hrazena z rozpočtu 
MČ z položky určené na kulturu. Informace byla předána p. Horákové, která má tyto 
záležitosti na starosti.

Bod 2 Cyklostezka Bečva

 MV požaduje ořezání stromů a revitalizaci pozemků okolo cyklostezky Bečva na trase 
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Přerov-Kozlovice. Stromy jsou suché a nemocné. Hrozí zranění chodců a cyklistů.
 Nesouhlasíme s chemickým posypem v úseku od ulice K Bečvě po žluté sloupky na 

konci zahrádkářské kolonie.

Bod 3 Zastávka MHD ulice Na Vrbovcích

MV trvá na vybudování přístřešku na zastávce MHD v ulici Na Vrbovcích podle původní 
dohody. MV přispěje na vybudování nové zastávky z rozpočtu určeného pro místní části 
částkou 150 000,-Kč. Cena přemístění zastávky bez přístřešku v částce 330 000,-Kč se nám 
zdá nadsazená. Informovali jsme se v jiných obcích (Osek, Malá Morávka) a nikde nebyla 
cena, tak vysoká.

Bod 4 Osvětlení přechodu na ulici Grymovská křižovatka Grymovská U Pomníku a Tučínská 

Komunikace II/434 je krajská silnice, tak požadujeme, aby tento problém řešil majitel 
komunikace. MV odmítá na tuto akci přispět z peněz určených pro MČ.

Bod 5 Informace ze zápisu VPRID

MV bere na vědomí informace ze schůze VPRID ohledně projektové dokumentace na 
vybudování nových chodníků v MČ v ulici Grymovská. Souhlasíme, aby na vypracování PD 
byla použita částka 50 000,-Kč z rozpočtu pro MČ. Tuto částku požadujeme převést 
z nevyčerpaných peněz z roku 2015 a použít na PD.   

Bod 6 – Různé, dotazy a náměty od obyvatel:  

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr

Harmonogram jednání MV Kozlovice 2016

Schůze MV budou probíhat na OÚ v pondělí v 19:00 hod.

I. Pololetí 2016 II. Pololetí

11. leden 4. červenec

1. únor 1. srpen

7. březen 5. září

4. duben 3. říjen

2. květen 7. listopad

6. červen 5. prosinec

Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Bod 6 Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: předseda

T: příští jednání 
výboru
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Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: 
T: 

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
1/1/2016
2/1/2016
3/1/2016

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis 
žádosti se specifikací vůči komu je na MMPr 
směrována, např. STAV, MAJ, ROZ, KP, …)

1) MV požaduje ořezání stromů a 
revitalizaci pozemků okolo cyklostezky 
Bečva na trase Přerov-Kozlovice. 
Stromy jsou suché a nemocné. Hrozí 
zranění chodců a cyklistů.

2) Nesouhlasíme s chemickým posypem 
v úseku od ulice K Bečvě po žluté 
sloupky na konci zahrádkářské kolonie.

3) MV trvá na vybudování přístřešku na 
zastávce MHD v ulici Na Vrbovcích 
podle původní dohody. MV přispěje na 
vybudování nové zastávky z rozpočtu 
určeného pro místní části částkou 
150 000,-Kč. Cena přemístění 
zastávky bez přístřešku v částce 
330 000,-Kč se nám zdá nadsazená. 
Informovali jsme se v jiných obcích 
(Osek, Malá Morávka) a nikde nebyla 
cena, tak vysoká.

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis 
žádosti se specifikací vůči komu je na MMPr 
směrována, např. STAV, MAJ, ROZ, KP, …)

Z: předseda

T: 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis 
podnětu)

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo Podnět s bližší specifikací (popis podnětu) Z: předseda
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jednání MV/rok
T: 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Zapsal: Jolana Čechová

Předseda: Jolana Čechová Dne: 12. 1.. 2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


